
Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne
synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.

Finansieret af Erasmus+ programmet er ARTEM først og
fremmest et uddannelsesprojekt, hvor mødet mellem
flygtninge/indvandrere og lokalsamfundet ikke er en selvfølge –
hverken for den ene part eller den anden. Projektet sigter på at
tilbyde en løsning: at lære at mødes, forstå hinandens
virkelighed og acceptere vores forskelle.
 
Endelig har projektet en idé om at skabe muligheder for møder
ved, at der bliver udviklet et system af ikke-kommercielle
udvekslinger mellem lokale og flygtninge/indvandrere.
Udvekslinger der er baseret på ligeværdighed og på den hjælp,
man kan tilbyde hinanden. Værdien af disse udvekslinger bliver
målt i tid i det non-kommercielle system, som vi har udviklet i
ARTEM.
 
Fokusgrupper af både flygtninge/indvandrere og folk fra
lokalsamfundet har været med til at afdække forventningerne
hos begge grupper til dette emne, men de har også givet
udtryk for ønsker og bekræftet at træning i og lejligheder til at
møde ‘den anden’, f.eks. i interkulturelle kompetencer, er et stort
behov.

En afghaner, der er ankommet til Vejle, havde ingen idé om at byen eksisterede, før han
begyndte sin rejse og flygtede fra krig. Måske drømte han om England eller Sverige?
 
En person, der bor i Vejle, har sikkert aldrig tænkt på, at han ville møde en flygtning i gaderne i
sin hjemby. I dag er det dog en virkelighed, som vi må håndtere – møder mellem folk, der har
rykket sine rødder op og lokale, som får forandret deres daglige liv.
 
Begreberne flygtningekrise, flygtninge og asylansøgere er blevet mere nærværende i europæiske
lande. Lande som f.eks. Frankrig, Danmark, Spanien, Bulgarien, Slovenien og Østrig, har set en
stigning i antallet af flygtninge/indvandrere, der ankommer til landene og har været nødt til at finde
løsninger for at tilpasse sig denne udvikling.
 
Af den grund har vi valgt at samarbejde med organisationer fra adskillige europæiske lande, for at
udveksle praksis og udvikle nye metoder til at arbejde sammen om en bedre inklusion af
migranter i lokalsamfundet. 
 
Vi startede med en idé: at udvikle et system for udveksling af tjenester mellem lokalsamfundet og
flygtninge/indvandrere. Hvilken måde er bedre at mødes på, end ved at hjælpe hinanden? Det er
ud fra denne idé og samlingen af europæiske partnere, at ARTEM projektet blev født.

A project by:

Vi har svaret på dette behov og udviklet to træningskurser :
 
- Et for flygtninge/indvandrere
- Et andet for lokalsamfundet
 
Fordi forventningerne er forskellige for grupperne, må disse
træninger være så tæt som muligt på behovene i begge
grupper.
 
Derfor er vi nu klar til næste skridt, hvor vi implementerer
på en større skala med lanceringen af en
udvekslingsplatform lokalt og sammen med de europæiske
partnere. Og for at få den i spil og bringe folk med forskellige
baggrund sammen er det nødvendigt at træne folk til at møde
‘den anden’. Så første skridt er at træne
flygtninge/indvandrere i interkulturelle kompetencer, samt
træne de lokale, der ønsker at være aktive i at byde dem
velkommen. Og derefter lancere udveksling af tjenester
mellem de to grupper.
 
Fortsættelse følger !
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